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Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu 

diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, după efectuarea 

stagiului  

Un absolvent al unei facultăți de arhitectură din Uniunea Europeană, Spațiul Economic 
European sau Confederația Elvețiană, a cărui diplomă a fost recunoscută de 
Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC), poate practica profesia 
în oricare dintre formele reglementate prin lege, fiind supervizat de un arhitect cu drept 
de semnătură, înscris în OAR. 

Pentru a putea prelua sub semnătură proprie lucrările, Ordinul Arhitecților din România 
(OAR) consideră că este nevoie de 2 ani de stagiu, ca perioadă de tranziție între 
formarea academică a arhitectului și practica sa independentă și responsabilă. În cei 
2 ani, stagiarul parcurge, călăuzit de un îndrumător, misiunile de bază pe care un 
arhitect cu drept de semnătură trebuie să le poată îndeplini.  

OAR face aprecierea finală a competențelor obținute prin evaluarea candidaților 
în Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură (CNADS), în 4 sesiuni de 
interviuri pe an. 

În vederea recunoașterii diplomei obținute în cadrul unei instituții de arhitectură din 
UE, SEE sau Confederația Elvețiană, solicitantul poate transmite dosarul întocmit 
conform pct. 1 de mai jos prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic 
(PCUe). 

Ulterior recunoașterii titlului de calificare, arhitectul poate parcurge procedura 
corespunzătoare dobândirii dreptului de semnătură prin intermediul PCUe sau prin 
intermediul Sistemului Informatic al Ordinului Arhitecților din România (SIOAR). 

Descrierea procedurii: 

1. Pentru început, diploma obținută în cadrul unei instituții de arhitectură din UE, 

SEE sau Confederația Elvețiană va trebui recunoscută pe teritoriul României. În acest 

sens, solicitantul poate transmite prin PCUe o cerere, la care va anexa documentele 

prevăzute la art. 14 (copia conformă cu originalul a diplomei va fi însoțită de traducere 

autorizată) și art. 16 din Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură 

din 2018 . Documentul prevăzut la art. 14 lit. g) nu va fi transmis prin PCUe, solicitantul 

având obligația de a-l avea asupra sa la data susținerii interviului, pe suport hârtie și 

în format electronic (CD, DVD, stick USB). CNRC va analiza calificarea solicitantului 

și, în cazul aprobării, se va elibera un Atestat de recunoaștere a calificării (care va fi 

inclus în dosarul solicitantului pentru înscrierea în OAR,  în vederea dobândirii 

dreptului de semnătură). 

2. Ulterior recunoașterii diplomei de către CNRC, pentru dobândirea dreptului de 

semnătură, arhitectul se va înscrie în filiala teritorială a Ordinului în a cărei rază își are 

domiciliul, în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Ordinului Arhitecților din România (ROF), urmând să efectueze stagiul 

profesional, conform  Normelor metodologice privind efectuarea stagiului pentru 

dobândirea dreptului de semnătură. 

http://oar.archi/misiunile-arhitectului
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3. După finalizarea stagiului, solicitantul va formula, o cerere de înscriere la 

sesiunea de acordare a dreptului de semnătură (conform art. 22 Normele 

metodologice de acordare a dreptului de semnătură din 2018, solicitantul va anexa 

documentele prevăzute la art. 14 din aceleași Norme, dacă va fi cazul) - 

https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ. Documentul prevăzut la 

art. 14 lit. g) – Portofoliul de lucrări nu va fi încărcat în SIOAR, solicitantul având 

obligația de a-l avea asupra sa la data susținerii interviului, pe suport hârtie și în format 

electronic (CD, DVD, stick USB). 

 

4. Secretariatul CNADS va verifica dosarul și, în cazul în care acesta este 

complet, va dispune participarea solicitantului la interviul susținut în fața CNADS, în 

caz contrar, informând solicitantul/Filiala asupra completării dosarului cu documentele 

care lipsesc. 

 

5. Solicitantul va susține un interviu în fața CNADS, conform art. 29 – art. 34 din 

Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură din 2018. 

 

6. Ca urmare a promovării interviului, solicitantului i se va elibera Certificatul de 

dobândire a dreptului de semnătură. 

 

7. Termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii 

documentației complete de către solicitant. 

 

8. Căile de atac:  

 

În privința recunoașterii titlului de calificare, solicitantul poate ataca decizia CNRC 

în contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004. 

 

Referitor la procedura de desfășurare a interviului pentru acordarea dreptului de 

semnătură,  solicitantul are posibilitatea de a formula contestație conform art. 40 din 

Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură. De asemenea, 

solicitantul poate ataca decizia CNADS în contencios administrativ, conform Legii nr. 

554/2004. 

Referitor la exercitarea profesiei, având în vedere dispozițiile art. 95 alin. (1) din 

ROF, persoana prejudiciată prin serviciile prestate de un arhitect membru al OAR 

poate formula o sesizare disciplinară, aceasta urmând să fie soluționată  de Comisia 

de disciplină a OAR competentă. 

 

Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu  (OAR-Arhitect, OAR-Beneficiar, 

Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate recurge la 

procedurile din dreptul intern. 

 

https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ
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9. Taxe: 575 lei – recunoașterea calificării și eliberarea Atestatului de 

recunoaștere a calificării;  300 lei - participarea la interviu și eliberarea Certificatului de 

dobândire a dreptului de semnătură. 

 

Modalități de plată: 

- online, prin intermediul SIOAR (pentru membrii OAR); 

- prin transfer bancar:  

Ordinul Arhitecților din România 

Cod fiscal 14083510 

Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei 

Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100 

Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100 

Cod swift: BRDEROBU (pentru plățile în euro).  

10. Arhitectul care a dobândit dreptul de semnătură va fi înregistrat automat în 

TNA, Secțiunea Arhitect cu drept de semnătură;  

11. Un arhitect cu drept de semnătură poate solicita eliberarea dovezilor de luare 

în evidență a proiectelor de arhitectură prin intermediul SIOAR.   

Orice persoană interesată poate identifica un arhitect cu drept de semnătură 

accesând SIOAR -https://www.sioar.ro/membersearch  sau consultând Tabloul 

național al arhitecților (TNA), publicat anual în Monitorul oficial, partea I. 

https://www.sioar.ro/membersearch

